
FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

BURSELE ERASMUS+ PRACTICĂ 
 

În atenția tuturor studenților şi masteranzilor 
ce doresc să efectueze un stagiu de practică cu durata de 2 luni la o firmă/organizație din UE 
prin programul european ERASMUS+ în decursul verii 2019 (iulie-sept.). 
 

Acorduri ale facultății:  
 IES RIBEIRA DO LOURO din Vigo, SP (www.ribeira.org)  
 CENTRO SUPERIOR HOSTELERIA MEDITERRANEO din Valencia, SP (www.cshm.es) 
 UNIVERSITY OF PERUGIA din Perugia, IT (www.unipg.it) – 2 locuri 
 UNIVERSITY OF PIRAEUS din Atena, GR (www.unipi.gr) – 2 locuri 
 UNIVERSITY OF IOANNINA, GR (www.uoi.gr) – 1 loc 
 KOTEVE CONSULTING din Dublin, IRLANDA (www.koteve.com) – 1-2 locuri 
 ZN CONSULTING din Bruxelles, BE (https://znconsulting.com) – 1 loc 

Există şi alte propuneri venite din partea unor firme din UE, ce pot fi activate la cerere (Austria, 
Cehia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Polonia, Spania).  
De asemenea, candidații îşi pot încheia şi acorduri proprii / individuale cu firme (!).  
 

Înscrierile au loc în 2 etape. 
Etapa 1: Test de limba engleză (probă eliminatorie). Testul (calculator + scurt interviu oral) se va 
desfăşura pe 12 martie 2019 (orele 14-16, Aula UNITBV). Studenții de la Business 
Administration, respectiv candidații care dețin certificat de engleză nivel minim B1, eliberat de o 
organizație recunoscută, nu susțin testul (!). 
Înscrierea se face până pe 8 martie 2019 prin completarea Google Form de la: 
https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html 
 

Etapa 2: Depunere acte, la secretariat (sala A III 7)  până pe 11 martie 2019: 
1. Curriculum Vitae (format european, max. 2 pag.) – în română şi în engleză;  
2. Cererea de înscriere de la:  http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ listată. Dacă nu se 

printează, ȋnseamnă că nu au fost completate toate câmpurile posibile la formularul ”Date 
personale”. Documentele 1 şi 2 se semnează !!! 
 

Media de selecție: 30% media la testul de limbă, 70% media generală de la facultate. 
 

Detalii financiare: Bursa este stabilită la 720 euro/lună (Europa de Vest), respectiv 670 
euro/lună (Europa de Est).  
 

Relații suplimentare: conf. dr. Nicu Marinescu – coordonator ERASMUS+ la Facultatea SEAA (tel: 
0722.533912, marinescu@unitbv.ro, sala A III 6). 
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